USNESENÍ
43. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.02.2022
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
1170/43 schvaluje
program 43. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 07.02.2022
1171/43 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí
výsledky hospodaření obce Dětmarovice k 31.12.2021
1172/43
1. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2
dle předloženého návrhu

úpravy

schváleného rozpočtu roku 2022 k 07.02.2022

2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 23.02.2022
a
upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 23.02.2022 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 103.053.800 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 178.304.251 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 75.250.451 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2021
ve výši 75.250.451 Kč, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2022
1173/43
1. schvaluje
a) dotace organizacím na účel dle žádosti – viz přehled přidělených částek:
Slezská diakonie – HOSANA Karviná
15.000,- Kč
Společnost pro ranou péči
7.000,- Kč
Českomoravský svaz chovatelů pošt. holubů, místní spolek Dětmarovice, z.s.
7.000,- Kč
Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.
8.000,- Kč
ZO ČSOP Nový Jičín 70/02
5.000,- Kč
Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace
15.000,- Kč
Myslivecký spolek Zátiší Dětmarovice
40.000,- Kč
Nový domov, příspěvková organizace
7.000,- Kč
ZO ČSOP Dětmarovice
25.000,- Kč
Slezská diakonie – EUNIKA Karviná
7.000,- Kč
Slezská diakonie – EFFATHA Karviná
7.000,- Kč
Domov Jistoty, příspěvková organizace
7.000,- Kč
PÍŠŤALKY, z.s.
7.000,- Kč
Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. v Havířově a Orlové
7.000,- Kč
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
b) poskytnutí finančních darů ve výši
5.000,- Kč Slezské humanitě, obecně prospěšné společnosti
5.000,- Kč VANESTA Reklama s.r.o.
a uzavření příslušných darovacích smluv

2. neschvaluje
poskytnutí finančního daru žadateli
UNIE ROSKA – Reg.org. ROSKA Frýdek-Místek, z.p.s.
3. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
a) poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Dětmarovice, z.s. na činnost v požadované výši
750 000,- Kč
b) poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Dětmarovice na rekonstrukci elektroinstalace
v požadované výši 300.000,- Kč
c) poskytnutí dotace Českému kynologickému svazu Dětmarovice – ZO 029 na činnost klubu
v požadované výši 45.000,- Kč
d) poskytnutí dotace Charitě Bohumín na provoz domova pro seniory v požadované výši
1.078.000,- Kč
e) poskytnutí dotace ZO Českého zahrádkářského svazu obce Dětmarovice na činnost
v požadované výši 60.000,- Kč
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
f) poskytnutí daru Římskokatolické farnosti na pořízení sochy v požadované výši 50.000 Kč
a uzavření příslušné darovací smlouvy
1174/43 schvaluje
poskytnutí finančního daru až do výše 2 500,- Kč na osobu na ozdravný pobyt v roce 2022 dle
usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 124/7 ze dne 23.09.2015 a podmínek
stanovených usnesením Rady obce Dětmarovice č. 687/20 ze dne 02.03.2020, a to 46
občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
1175/43 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce
mostu u trati v Dětmarovicích – ev.č. M4“ firmu Hautech RNF s.r.o., Šenov, ul. Datyňská čp.
305, IČ: 28648412 a stanoví další pořadí:
2. Ing. Kamil Turek, IČ : 76015670, Třinec
3. AlfaPOL s.r.o., IČ : 25896512, Ostrava - Přívoz
1176/43 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka
vybavení interiéru sportovní haly v Dětmarovicích“ firmu REFOTAL s.r.o., Havířov – Dolní
Suchá, ul. Prachatická čp. 309/31, IČ: 25367935 a stanoví další pořadí:
2. SPORT CLUB s.r.o., IČ : 26845431, Frýdlant nad Ostravicí
3. Hilbert Interiéry s.r.o., IČ : 28661133, Praha - Karlín
1177/43 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce
koupelen v budově čp. 670 v Dětmarovicích – Dům s pečovatelskou službou“ firmu
BESKYDGROUP s.r.o., Frýdek - Místek, ul. Josefa Václava Sládka čp. 37, IČ: 28614321 a
stanoví další pořadí:
2. Hautech RNF s.r.o., IČ : 28648412, Šenov
3. Tadeáš Koch – Farma Stonava, IČ : 45236101, Stonava
1178/43 schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 4589 v k. ú Dětmarovice
s pronajímatelem Elektrárna Dětmarovice a.s., zastoupeným zmocněncem ČEZ a.s. týkajícího
se navýšení ceny nájmu na 3 373,92 Kč bez DPH na rok 2022 a úpravy ceny o míru inflace
každoročně počínaje rokem 2023
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1179/43 schvaluje
navýšení ceny služby senior a baby taxi pro obec Dětmarovice na 22 000 Kč měsíčně a
navýšení jízdného o 5 Kč
1180/43 schvaluje
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dětmarovice“ mezi Obcí Dětmarovice
jako poskytovatelem a Moravskoslezským krajem jako příjemcem v rámci realizace projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“ (viz.
usnesení ZO č. 54/4 ze dne 13.03.2019), a to:
1. ve výši 20.000.- Kč (pro 2 konečné uživatele) dle předloženého návrhu
2. ve výši 70.000.- Kč (pro 7 konečných uživatelů) dle předloženého návrhu
1181/43 ruší
zakázku malého rozsahu pod názvem „„Zpracování projektové dokumentace pro využití
fotovoltaiky na střechách budov ZŠ Dětmarovice, DPS č. p. 670, Domova pro seniory U Kaple,
MŠ Koukolná, obecního úřadu a Dělnického domu“ společnost ASA expert a.s., Lešetinská
626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 27791891
1182/43 bere na vědomí
informace o potřebných úpravách a dovybavení kuchyně Dělnického domu a jeho provozování
1183/43 bere na vědomí
žádost firmy LUTOGAS s.r.o. o pronájem nebytových prostor objektu č.p. 942 v Dětmarovicích
1185/43 schvaluje
odměnu 11 členům výjezdní jednotky JSDH Dětmarovice za zásahy a výpomoc občanům
při odstranění škod následkem nepříznivého počasí v roce 2021 ve výši 500,- Kč a další
odměnu 3 členům této výjezdní jednotky JSDH za náročné kácení stromů prorostlých
do elektrického vedení u objektu PČR ve výši 1 000,- Kč vše formou dárkového poukazu
1185/43 souhlasí
s pokračováním v podaném soudním sporu – projektant Ing. Ivan Šnapka
1186/43 bere na vědomí
informaci o možném prodloužení cyklotrasy ve směru Dolní Lutyně kolem železniční stanice
Dětmarovice a napojení na stávající cyklotrasu za hřištěm TJ Sokol
1187/43 bere na vědomí
informace o pořádání obecního plesu v březnu 2022 a akci „Zabijačka“ v dubnu 2022
1188/43 schvaluje
ZŠ a MŠ Dětmarovice, p. o. navýšení částky na úhradu turistického kurzu v Chorvatsku
na 9 000,- Kč/osoba s tím, že částka 5 000,- Kč/osoba bude hrazena z příspěvku obce
Dětmarovice
1189/43 projednala
přípravu a program 20. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice konaného dne 23.02.2022

Ing. Ladislav Rosman v. r.
starosta obce

Ing. Marek Svrčina v. r.
místostarosta obce
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